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RELAÇÃO DE MATERIAL – 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2019 
02 caderno de brochura capa dura grande com 96 folhas. 

01 caderno de desenho grande com 60 folhas. 

01 caderno quadriculado grande. 

01 caixa de lápis de cor. 

05 lápis pretos / 05 borrachas 02 cartolinas brancas 

01 estojo / 01 tesoura sem ponta 02 revistas para recortes (doação) 

01 régua acrílica de 30 cm 01 folha de papel kraft (não etiquetar) 
01 pasta com elástico 03 folhas de papel cartão (cores sortidas) 

02 apontadores com reservatório  ½ m de tecido – algodão cru 

04 envelopes pardos A4 (não etiquetar) 01 jogo Tangram em EVA 

04 envelopes pardos 17,5 x 25cm  (não etiquetar) 02 DVD virgem regravável 

02 tubos grandes de cola branca (sugestão Tenaz) 02 exemplares de gibis 

04 folhas de papel color set ( marrom, laranja, pink 
e roxo  

Folhas de EVA com glitter:  
meninas ( 1 dourada, 1 vermelha, 1 laranja 
e pink ou roxa );  
meninos (1 verde, 1 azul, 1 marrom e 1 
branca ou preta)  

02 bastões de cola quente (grossa) - (não 
etiquetar) 

02 blocos de papel canson (150 g/m²) 01 avental e 01 touca para cozinha 

100 folhas de sulfite branco  ½ m de tecido feltro (meninos – verde 
bandeira), (meninas – roxo) 02 dados grandes (doação) 

INGLÊS ***************************** 
01 caderno pequeno capa dura – 48 folhas 01 pano de algodão para secar o pincel 
 01 folha de papel color set 

EDUCAÇÃO FÍSICA 03 potinhos de lantejoulas (cores variadas) 

01 jogo de dominó (doação) 100 folhas de sulfite branco 

Uniforme regular da instituição / Tênis 01 caixa de tinta guache (cores variadas) 

Bermuda, calça (tactel /moletom) ou legging 03 colas glitter (cores variadas) 

Cabelo amarrado  01 massa de modelar de 12 cores 

EDUCAÇÃO MUSICAL 01 pasta catálogo A4 com 30 plásticos 

01 caderno de desenho grande (45 folhas) 01 copo de plástico duro (tipo requeijão) 

01 flauta doce (sugestão – Yamaha) 01 conjunto de canetinhas 

ARTE 01 caixa de giz de cera 

01 pincel redondo nº 08 – série 815 01 bloco de papel canson (150 g/m²) 

 
Observação: Os materiais devem ser etiquetados com nome (principalmente os 
lápis). Os materiais deverão ser entregues na semana anterior ao início das aulas. 
 

     

 

  

 


